
Ata da 3023 Reuniao da Congrega4;ao do Instituto de Matematica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 23 de setembro de 1996.

Sob a DireCfaodo Prof Luis Paulo Vieira Braga, realizou-se a 302&
ReUluao da Congreg~ao do Instituto de !'v1atematica- em carater ordinario ,
com os seguintes membros presentes: Luis Paulo Vieira Braga(Diretor) , Astrea
Barreto(Vice-Diretora) , Rogerio Correa Braga(Diretor Adjunto de
Adm.inistr~ao),Jorge Alberto Barroso(Chefe Departamento Ol),Adriano
Joaquim de Oliveira Cruz(Chefe Departrnuento 02),Angela Rocha(Chefe
Departamento 03-substituto), Santiago Segundo Ramirez Carv~ aleChefe
Departamento 04),Felipe Acker(Chefe Departamento 05), Maria Laura Leite
Lopes (Emerita),Dani Gamerman(Titular),Paulo Augusto Veloso(Titular),Ivan
da Costa Marques(Representante dos Profs.Adjuntos), Marisa Beatriz Bezerra
Leal(Representante dos Profs. Assistentes), Monica Moulin
Ribeiro(Representante dos Profs ..A.ssistentes).O Diretor abre a sessao as 10:15
horas.! 0 Diretor coloca em votayao a Ata da 300a Reuniao da Congreg~ao do
1M. A Ata e aprovada por unanimidade./ 0 Prof. Adriano Cruz encaminha a
Congregayao a composic;ao da Comissao de progressao do departamento:
Suzana Scheimberg de Makler , Sheila Regina Veloso e Antonio Alberto
Fernandes de Oliveira(COPPE) . A Comissao e aprovada por unanimidade .I
o profDani Gamerman relata 0 processo de passagem ao regime de DE do
prof Raymundo de Oliveira. 0 pedido foi aprovado no Departamento 02 e e
aconlpanhado de uma carta do Reitor demonstrando interesse no docente . 0
prof Adriano , chefe do depto. 02, reitera seu interesse no pedido do
prof.Raymundo e assegura que 0 mesmo nao requisitara aposentadoria ate a
compuls6ria. Aprovada a passagem ao regime de DE por 8 votos favoniveis e
6 absten<;5es./A pro fa. !'viariaLaura relata 0 projeto de I\1estrado enl
Informatica do Depto. Ciencia da Computac;ao . Considera 0 proj eto re1evante
e elogia seu carater interdisciplinar , inspirado em demandas da sociedade. 0
projeto e aprovado por lmanimidade./ 0 prof Santiago Carv~al relata 0 pedido
de progressao do prof.Ferrari do Depto. 03 . 0 professor solicita 0 mesmo
nivel que tinha na Universidade Federal de Santa Catarina. 0 seu
Departamento aprovou 0 pedido. A proposta e aprovada por unanimidade./,i\ ..
pro fa . .lvlarisarelata 0 projeto de criayao da Licenciatura em Biologia . Todos
os departamentos foram consultados e nada opuseram ao projeto exceto
quanto a falta de professores para ministrar as disciplinas de matematica.O
projeto e aprovado por unanimidade./A professora rv1Cnucarelata 0 processo
de alteravao do nillnero de creditos de disciplinas de livre escolha nos cursos



de bacharelado e licenciatura em 1\1atematica.0 parecer da relatora e de que se
deva restringir mais esta op~ao e que se deve estabelecer urn periodo de
transi~ao para os alunos ja matriculados . A proposta e aprovada com 8 votos
favoraveis , I contra e 2 absten~oes , devendo ser detalhada no Conselho
Departamental antes de voltar a Congreg~ao./O prof. Luis Paulo apresenta a
proposta do Instituto para 0 PRORECONI , 0 projeto foi elaborado pela
Dire~ao em conjunto com os Coordenadores de Gradu~ao e visa suprir
material audiovisual para utilizayao nos cursos de grad~ao.O projeto foi
aprovado por unanimidade ./Os chefes de Departamento apresentam seus
pedidos a COT AV: DO1-2Titulares , 1 Adjunto , 3 Assistentes ~D02 -
5Adjuntos ; D03 - 1Titular, 8 Adjuntos , 6 Assistentes ; D04 - 1 Titular, 1
Adjunto, 2 Assitentes ; D05 - 2 Titulares , 5 Adjuntos. 0 pedido foi aprovado
por unanimidade./O prof.Luis Paulo comunica resultado da reuniao plerulria
sobre 0 projeto de urn predio para 0 1M . As seguintes deliberayoes foram
tomadas : 0 predio sera localizado no CC1.1N, urn novo projeto sera feito pela
mesma f1nna que concebeu 0 projeto do IF, apos nova analise por parte da
comunidade sera feito urn or~amento e levado a Reitoria./ A reuniao foi
encerrada as 13:00hs./ A presente Ata foi lavrada pelo prof. Luis Paulo Vieira
Braga.


